
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO IX 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando pat?f.a: 

man con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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"XORNADA MUNDIAL DA MOCIDADE" EN SANTIAGO E VISITA DO PAPA 

• As Asambleas de Catequistas de Galicia 

1 Un plan contra a pobreza en Euskadi 

• Noticias de China 

estas alturas xa é causa bastante co
ñecida que o Papa vai vir a Santiago 
en Agosto, os medios de comunica
ción encargáronse de dicírnolo con 

creces desde hai cáseque un ano. Tamén sa
berán bastantes que vai haber mozos de por 
medio, ¡moitos mozos! (calcúlase en 300.000 
os que se xuntarán para un acto multitudinario 
co Papa no Monte do Gozo, entre Santiago e 
Labacolla). Pero sen dúbida _bastantes menos 
saberán que todo naceu dunha "Xornada Mun
dial da Mocidade ", que este ano será a cuarta 
vez que se fai, con asistencia dunha represen
tación de mozos de todo o mundo. Como era 
de prever, e parece claro a estas alturas, a visita 
do Papa desp/azou o protagonismo que os mo
zos debían ter nunha reunión que é súa e á que 
o Papa viña coma "invitado". Os poderes polí
ticos e administrativos a/iáronse cos eclesiásti
cos para defender uns intereses que no mellar 
dos casos é moi dubidoso que sexan os dos 
mozos, e de todos xeitos non cantan con eles 
máis que de comparsa. 

Este desplazamento do protagonismo dos 
mozos viuse claro no tratamento da informa
ción por parte dos medios de comunicación, 
onde os titulares poñían sempre ó Papa como 
suxeto de todo o acontecemento. Igualmente, 
a responsabilidade de toda a organización pa
sou das mans dos mozos a unha Comisión 
Arzobispado-Xunta-Goberno Central na 
que os mozos tan un papel de meros recadei
ros ou administrativos, tal como foi denunciado 
potas Delegacións de mocidade das diversas 
dióceses e sobre todo polos movementos cris
tiáns de mozos. Xa Don Miguel Araújo avisaba 
hai caseque un ano deste perigo de cjesp/azar 
á mocidade, de non escbitala e de non contar 
moito con e/a para un acontecemento que de
bería ser específicamente seu e partir da sua 
realidade e as súas arelas: "E preciso que de 
verdade e sen apriorismos máis ou menos utó
picos saibamos como é esta nasa xuventude, 
que é o que quere, qué está disposta a facer de 
que é o que non lle vai da ve/la Cristiandade. E 
preciso que ninguén desvirtúe esta reali
dade con mesturas ambiguas, e moito menos 
que ninguén tente· instrumenta/iza-la presen
cia do Papa para medros persoais ou institucio
nais ". Coa súa habitual retranca de galega con
cluía as suas verbas dicindo: "Se todo se vai 
reducir a que o Papa bote un discurso moi 

(Segue na páx. s) 
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GRAN MASACRE EN PEKIN coas accións do exército 
contra os· estudiantes que durante semanas pedían de
mocracia en Tian-Anmen. Os aperturistas do exército e 
do partido, comunista como Hu labang, parece que 
perderon a partida. Pero a demanda popular, tarde ou 
cedo , conseguirá que sexa o pobo o que controle un 
sistema de poder que por escuro préstase demasiado a 
abusos e privilexios. 

** 
A EUROPA SOCIAL tan traída e levada nestes días é 

só unha utopía, pois o que máis importa ata agora é o 
capital , esquecendo ós traballadores, ós labregos e 
pescadores, ós máis marxinados: neste continente 
máis de corenta e catro millóns de cidadáns viven na 
miseria. 

** 
AINDA NON REMATOU O CURRO DAS RAPAS DAS 

BESTAS, se alguén quere participar neste rito ances
tral: o dezaoito (Morgadans de Gondomar), o vinte
cinco en Montoxo.,.Cedeira, os dous primeiros días de 
xullo en Sabucedo (A Estrada) ... 

** 
ENTRE POLITICOS ANDA O XOGO, aínda que con 

reglas abando confusas, que traen perplexas ás bases 
dos partidos. Urxe unha investigación de todo o rela
cionado coa lei de xogo, e tamén cos cartas dos parti
dos ~olíticos e o tráfico de influencias, antes que a 
lame1ra arrastre moitas iniciativas honradas da política 
local. 

** 
OS VIÑOS GALEGOS cantan cada día con téc~icas 

máis avanzadas de producción e comercialización, so
bar de todo nas cooperativas que están a funcionar en 
varias comarcas. Ata agora tres viñas cantan condeno
minación de orixe: Ribeiro, Valdeorras e o das Rías 
Baixas, e está en curso de acadalo os da comarca de 
Verín , o mesmo cá augardente que vai ser comerciali
zada coma " Orujo de Galicia" . 

** 
AS CONDICIONS NON HUMANAS DE MOITAS CA-

DEAS, e mesmo os malos tratos, seguen preocupando 
a amplos sectores, mentres as autoridades tan oídos 
xordos a estas reivindicacións, talé o caso da cadea da 

A~ 
Alfonso Blanco Torrado 

Coruña, anclada nun edificio perxudicial para a saúde e · 
a convivencia polo seu mal estado. As verborreas de 
moitos políticos impiden ve-la situación real destes 
cidadáns. 

** 
OS PARTIDOS NACIONALISTAS DAS PONTES (Cg, 

Bng, e Psg-Eg) apáñense á instalación da Celulosa sen 
máis, naquela comarca, xa abando castigada poi a ~on
tam inación de Endesa. O debate é necesario, nunha 
poboación que segundo algúnhas análises xa sofre un 
índice de enfermidades maior, e nun agro (e medio) 
onde o rastro de vida é frouxo. 

** 
O SECTOR DA CONSTRUCCION QUE EMPREGA a 

quince mil obreiros segue preocupado polo alto índice 
, de siniestralidade no sector, que coñeceu varios mar

tas, sobar de todo na cidade de Vigo; nin hai seguri
dade nin as retribucións en caso de accidente son as 
normais para unha familia de traballadores. 

** 
AS CONSERVEIRAS seguen castigadas palas impor-

tacións indiscriminadas de conservas de sardiñas e 
outras especies, que chegan a supera-las exporta
.cións, e isto é un atranco grave para a nasa economía, 
que conta con preto de cen fábricas de conserva que 
producen un setenta por cento da producción do es
tado (cento quince millóns de quilos ó ano). 

** 
MENTRES TANTO O PIB SEGUE MOi BAIXO, referí-

monos ó producto interior bruto que en Galicia só 
acada o 78,4% por habitante, mentres que a media a 
das lllas Baleares é un 159 e a de Catalunya un 124,3, 
por un exemplo. 
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O DEUS QUE ESTA E FALA NA VIDA 

Repasando as últimas colaboracións nesta páxina 
de IRIMIA, comprobamos que estabamos dedicán
donos ó tema da lgrexa de maneira moi reincidente. 
Unha e outra vez, en prosa ou en verso, a preocupa
ción pala lgrexa foi asomando a esta páxina co de
sexo de podermos chegar a unha /grexa máis fiel a 
Deus e á xente, e co convencemento de que non o 
estamos senda. 

Menos falar da lgrexa 

Hoxe irnos pechar por algún tempo este naso talar 
da lgrexa, a non ser que algún suceso especial nos 
invite a isa. Tanto pensar e talar da lgrexa pode ser 
perigoso, por dúas razóns: polo perigo de que todo 
se quede en talar, do que non estamos libres, por 
suposto e polo perigo de que, de tanto talar da propia 
igrexa, esquezamos que a lgrexa non é un fin en si 
mesma, de que os que estamos na lgrexa debemos 
te-los o/los pastos no que hai e pasa fóra dela, coa 
pretensión de facer Reino de Deus, que é tanto coma 
dicir coa pretensión de construir un has . parroquias 
novas, unha Galicia nova, un mundo novo, aberto 
sempre á novidade sen fronteiras de Deus. 

A lgrexa que non fai máis que mirar para a propia 
barriga, acaba facéndose miope e acaba incapacitán
dose para ver ó /onxe, fóra de si mesma, coma eses 
estudiantes novas, que de tanto mirar para os libros 
que teñen a unha cuarta dos olios, acaban por non 
ve-los horizontes que _se debuxan ó /onxe. 

¿Que pasa ó redor de min? 

Esta frase, fei'ta famosa por Rosalía de Castro nun 
dos seus poemas, pódenos valer de indicador de 
camiño para as novas colaboracións nesta páxina de 
IRIMIA. ¿Qué pasa ó redor dos crentes? ¿Que pasa ó 
redor da lgrexa? ¿Ca/es son as realidades que están 
marcando e enchendo neste momento as ansias dos 
crentes e dos non crentes? ¿Como nos pode chega
/a Boa Nova de Xesús, o seu Evanxeo, ós que anda
mos metidos nese enredo de sañas, loitas e espe
ranzas? ¿Ca/es son os feítos e circunstancias que 
nos están contando a Deus, por veces sen que nos 
decatemos?. 

Devotos da Palabra viva 

Os cristiáns, a xente de lgrexa, cultivamos con 
bastante devoción a Palabra de Deus escrita nos 
libros santos, na Biblia, nos Evanxeos. Somos xente 
do libro, dixera a/guén. En cambio, facémosl/e bas
tante pouco caso á Palabra de Deus viva que se nos 
amostra nos feítos da vida, na xente, na vida mesma. 
Tendemos a ser adoradores de Palabras maniatadas 
(non dicimos que a Palabra de Deus sexa Palabra 
maniatada, senón que moitas veces a atamos para 
que non nos altere tanto), e cóstanos moito máis o 
exercicio diario de escoitar na vida a voz de Deus, por 
veces luminosa e clara, por veces tímida e confusa. 

Na lgrexa debemos te-los o/los pastos no que hai e pasa fóra dela, 
coa pretensión de facer Reino de Deus 

Tempo de exámenes (Dom. 12 do T. Ordinario) 

"¿E vós quen decides que son eu?" (Le. 9,20) 

Anímate a responder a estas preguntas. 
- ¿Quen é Cristo para ti? 
- ¿Que idea tes de El? 
- ¿Que representa na túa vida? 
- ¿Cómo explica-la túa relación con El? 
- ¿En que cambiaría a túa maneira de pensar e 

de actuar se non creras en Cristo? 
- ¿Qué significa para tí o crer en Cristo? 

Partidos (Dom. 13 do T. Ordinario) 

"Señor, ¿queres que digamos que baixo un raio do 
ceo e os parta?". (Le. 9,54) 

E ben verdade que estamos partidos. Cada ove
lla anda cos seus. Tódolos días estamos ouvindo 
isto: Tí non vaias a tal sitio, porque alí seguro que 
están os do outro partido, os do outro sindicato, . 
os da outra idea, os da outra moda ... E aínda é 
peor cando nos xuntamos para falar mal ós ou
tros ou para discurrir algunha acción contra eles. 

Benaventurado aquel que en vez de parti - la 
sociedade inventa can les de vencello, de supera
ción de rivalidades, de achegamento e diálogo. 
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''Facendo comunidade'' 

A 
maior dos catro irmáns e 
militar, con alta gradua
ción e destino en Carta
gena. Anque non chegou 

a pronunciarse abertamente, sos
péitase que non lle disgustaría 
que prosperase o intento de 
golpe do 23 de febreiro. 

O segundo, firme defensor da 
democracia, é médico acreditado 
na súa especilidade e acreditado 
tamén como diputado conserva
dor por Soria, en dúas lexis
laturas. 

Séguelles, logo, unha irmá, 
funcionaria do Ministerio de Sa
nidade en Madrid, que afirma non 
querer saber nada de política. E 
debe ser certo, porque mesmo lle 
molesta que se toque o tema nas 
conversacións. 

A máis nova, que tamén é mu
ller, adicada ó ensino, tivo com
plicacións nos últimos tempos do 
réxime anterior polas súas ideas 
nacionalistas. Hoxe segue mtli
tando no nacionalismo chamado 

de esquer
das e signi·fí
case como 
activa fe
minista. 

Tan varia
das ideolo
xías teñen 
dado lugar a 
fortes ten
sións entre 
os irmáns, 
especial
mente entre 
o militar e a 
máis nova; 
pero tam-
pouco os 
outros que
daron a 
marxe, pois 
inclináronse 
en favor dunha ou doutra 
tendencia. 

Do pai só queda un tenro e nos
tálxico recordo e moitos retratos 
enmarcados. 

Son libros· para o Ciclo Inicial da EXB. 
Libros globalizadores en _Lingua Galega. 
Libros de traballo trimestral. 
Libros que teñen . en conta que nenos e 
nenas que conienzan este ciclo non pasaron 
polo ensino Preescolar. 

A nai, que aínda vive, nunca 
chegou a caír ben na conta de 
todo o que estaba acontecendo 
entre os seus tillos; pero intuíu 
que algo non ía ben, e foi peza 
esencial para que as tensións non 
rematasen en rupturas. 

Cando se xuntan os catro cada 
ano para celebra-lo seu santo, 
ela, con poucas palabras, pero 
con xestos moi significativos, vai 
logrando que, por riba das ideas 
de cada un, prevaleza o respeto e 
a unión entre todos. 

Tamén inflúe para ben o feíto 
de que todos a veneren con ten
rura e teñan moi claro que as rup
turas entre eles poden ferila a ela 
no corazón. 

Cada un deles por separado 
abriga a esperanza de que un día 
que a nai falte, aínda o seu re
cordo siga sen do vencel lo de 
unión entre todos, sen que nin
guén trate de anular a personali
dade dos outros. 

Xosé Manuel Carballo 

Un libro de Cienc~s Naturais 
f erto dende Galicia para 
comprender mellor a nosa 
realidade. 

É o libro globalizado do Ciclo Medio. Un novo instrumento de traballo 
que mortos ensinantes do noso pais viñan demandando. 

Un instrumento para o traballo 
na aula e mais no entorno. 

Libras para a Área de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais e 
~ ,,,, Naturais aparecen integadas nun único libro para cada n~el. 

~~ 
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"Xornada Mundial da Mocidade" 
en Santiago e visita do Papa 

(Ven da portada) 

Os poderes políticos e relixiosos están dispostos a salvar calquera 
atranco ante a visita do Papa 

fermoso coma aquel que botara na catedral de Santiago na súa outra 
visita, pode evitarse tanto estarzo e abonda que no-lo mande por escrito, 
que chega antes e costa menos". 

As outras Xornadas Mundiais da Mocidade 

Esta "IV X ornada Mundial da Mocidade ", que ten o lema "Eu son o 
camiño a verdade e a vida ' ', veu precedida por outras tres que se realiza
ron respectivamente en Roma (1986), en Buenos Aires (1987) e en 
tódalas igrexas locais o pasado ano, segundo os plantexamentos de que 
deberían ser sempre un ano en Roma e outra en lugares diversos do 
mundo. Os seus lemas taran tamen "Sempre dispostos a dar razóns da 
vasa esperanza" (a 2ª) e "Facede o que El vos diga" (a 3ª); lemas sempre 
propostos persoalmente polo Papa, que é quen as convoca. Desta ma
neira semella que os obxectivos son mais un adoctrinamento da moci
dade, que un escoitala para afumar camiños novas para o Evanxeo. 
¿Onde está lago ese protagonismo dos mozos que tantas veces se 
pregoa? 

A IV Xornada: Santiago "capital" mundial da mocidade 

Do 13 ó 20 de agosto Santiago será "capital mundial da mocidade ", 
palas suas "raíces apostólicas". Querémoslle a Santiago, pero ¿non soa 
isto un pouco a resucitar os vellos plantexamentos de Europa coma 
embigo do mundo" e "a Cristiandade" coma quintaesencia da humani
dade? Non é de extrañar que os políticos e os eclesiásticos camiñen de 
granchete en todo o que signifique a meirante gloria da ve/la Europa. 

O programa de actos destes días está deseñado desde hai tempo: 
- 13, 14 e 15 de Agosto: Foro internacional de mozos, para o que se 

calcula unha participación de 250 xoves e ponencias de personalidades 
coma o cardeal Ratzinguer e a Madre Teresa de Calcula. A pesares do 
dirixismo que se apunta pode ser con todo o máis interesante das xorna
das, se se deixa fa/ar a eses mozos, representantes dunha mocidade 
cristiá activa na lgrexa. 

- 15: Festa de acollida na praza do Obradoiro .. 
- 16, 17 e 18: Encontros de mozos por nacionalidades en actos 

litúrxicos, culturaís e festivos nas igrexas santiaguesas. 
-- 19 e 20: "Xornada Mundial" ou encontro co Papa. Para a maioria no 

Monte do Gozo e para un grupo máis reducido en Santiago. 
So rematar dicindo que resulta expresivo o feito de que no cartel 

anunciador da Xornada (que pode o/larse na portada) non aparecen para 
nada os mozos e si unha imaxe mil veces repetida do Papa con xesto 
ríxido e maxestuoso, a o/lada perdida no infinito. 

Tempo de 

vacacións 

PorTintxu 

A 
caba de empeza-lo verán e con el chega 
o tempo de vacacións. ¿ Vacacións para 
quen e para qué? Evidentemente hai 
unha boa parte da poboación que non 

coñece as vacacións, e moito menos no verán. 
Tal é o caso de tódolos que se adican á agricul
tura tal como se desenvolve esta actividade na 
nasa terra: os meses de verán non supoñen nin
gunha diminución do traballo , antes ben son o 
período do ano de máis ocupación, anque tamén 
se roube algún tempo para a festa e que mesmo 
algún tipo de traballo, polo seu carácter comuni
tario, se preste a un ha vivencia case festiva. 

Fóra diso a case totalidade das persoas empre
gadas nos sectores da industria e dos servicios, 
dos empregados públicos e, sobre todo, os estu
diantes,. dispoñen nos meses de verán de perío
dos máis ou menos longos de vacacións. No caso 
dos estudiantes pódese mesmo pensar que o seu 
tempo de vacacións é excesivamente longo -ou 
polo menos está mal distribuído ó longo do ano
de xeito que se rompe o ritmo de trabal lo. 

¿Para que serven as vacacións? ¿Cal é o xeito 
máis proveitoso de pasalas?. Deritro dos fenóme
nos sociais que trae consigo a sociedade mo
derna é o lecer unha das navidades máis chama
tivas e que non está senda ben utilizada polos 
seus teóricos beneficiarios. 

Por referirse outra vez ós centos de miles de 
mozos estudiantes, dos diferentes niveis, que 
existen en Galicia, moi poucos teñen unha opor
tunidade para ocupar este tempo de vacacións 
dun xeito proveitoso. Un ha boa parte adican prio
ritariamente as súas vacacións en axudar nas ta
refas familiares,.no campo ou no sector servicios. 
Son moi escasos os nenos, mozos ou mesmo 
universitarios que teñen algunha actividade com
plementaria, cultural, deportiva ou social , que 
contribúa á súa formación persoal ou profesio
nal. As actuacións das institucións públicas neste 
eido son absolutamente deficientes. 

Pero o público en xeral dispón dunha oferta 
vacacional moi pobre. Desde lago a participación 
nos tradicionais festexos populares segue sendo 
a máis válida oferta que teñen , xurdida desde a 
propia sociedade, que serve tamén para o encon
tro cos veciños e parentes emigrados máis ou 
menos lonxe da casa. Fóra diso a vivencia do 
lecer está deixada nas mans de empresas comer
ciais, que programan a súa actividade de xeito 
exclusivamente mercantil e para os que dispoñen 
de fondos econémicos que lles resultan intere
santes. Para a poboación en xeral non hai outro 
tipo de ofertas. 
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As Asambleas de Catequistas de Galicia 

D 
edicamos con moito gusto este es
pacio de /RIMIA a un acontece
mento que en Galicia vai tomando 
cada vez máis resoancia: As Asam-

bleas de Catequistas. 
E imos tace/o describindo a impresión que 

a xente levaba para as súas casas, cando a 
asamblea remataba. 

Pepe é un home xubilado pero moi novo aínda que, 
por ter agora máis tempo, dedica unha parte da súa 
vida a formarse nunha escala de catequistas e a dar 
catequese ós nenas da parroquia. 

Este ano, cando acabou a asamblea, acercouse amín 
e díxome: 

- Eu vouche moi contento de todo isto e admirado 
do que tivestes que argallar para facer algo tan ben 
feito. Xa digo: ¡moito tivestes que argallar!. (Referíase 
Pepe, sobre todo, a unha expresión simbólica que 
houbo na que dunha gran maceta con terras de diver
sas clases · -terra-camiño, terra-pedregal, terra
matorral e terra-fértil- brota á fih un ha semente chea de 
vida, de flores e de froitos que se espallaban por enriba 
dos asistentes ... ) E Pepe preguntaba: 

- Pero estas causas ¿quenas inventa, e quenas fai? 
- Pois, mira, Pepe, -contesteille eu-isto é algo causa 

de todos ... 
- ¿De todos quen? 
- De tódolos que compoñemos este equipo da cate-

quese en Galicia. 
- Lego -dixo Pepe- tedes que estar ben unidos e 

dedicarlles a estas causas inda ben horas. 
- Aínda ben delas, Pepe. 
- Ben, e toda esta xente que acode aquí, ¿é toda ela 

catequista?. Porque abofé que é moita xente xunta. 
Habían de ser catro centos alomenos. 

- Máis ou menos. Pero tes que sumarlle os das 
outras dióceses galegas, de xeito que poderiamos talar 
duns tres mil en total. E podemos dicir que a maioría si 

· que son catequistas. E agora vouche facer tamén eu a ti 
unha pregunta, Pepe: 

- ¿Que foi o quemáis che gusto u da asamblea deste 
ano? 

- Home ... a dicir verdade gustoume todo, en xeral, 
pero pasto a destacar algunha causa, eu destacaría: 

·A mistura da terradas diversas parroquias e de toda 
Galicia. 

· O mesmo slogan que figuraba presidindo: "FAGA
MOS QUE XERMOLE A SEMENTE DA FE". 

· E a expresión da SEMENTEIRA que xa dixen antes ... 
¡gustoume moito e andando!. 

- ¿E sabes tamén que me caeu ben, moi ben? O ver 
aquí ó noso bispo todo o día. Vese que lle ten cariño a 
isto, abofé. E podería dicir máis aínda: a unión de to
dos, a festa da tarde .. . moitas causas!. Así que, meu 
amiguiño, ¡adiante!. A ver que argallades para o ano 
que ven. E perdoa o de " argallar" que non o digo en mal 
sentido; ¡quero dicir que moito traballiño vos tivo que 
dar. .. Non vos desanimedes que isto a Galicla e á lgrexa 
en Galicia venlle moito ben. ¡Adeus!. 

- ¡Adeus, Pepe, e graciñas polo teu alento!. 

EladioVega 

Os catequistas levaron terra de tódalas partes das 
dióceses galegas 

A semente da fe xermolou para sorpresa do "astronauta" 

Os delegados da catequese de Galicia: Taño Basanta, Luis Outes, 
E/adío Vega, Xoan Andión, X. M. Carbal/o e Paco 
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IV Asamblea Mocidade Rural Cristiá 

o Movemento da Mocidade 
Rural Cristiá, leva catre anos 
celebrando a súa asamblea. 
Este ano, · a recén estreada 

coordenadora decídiu levamos a Ar
zúa, o pasado 13 de maio. 

A Asamblea adoita ser sempre o 
punto final dun curso de traballo. Este 
ano foi só punto e aparte dun tema 
tan importante como é o traballo. 
Pero cóntovos como foi a xornada. 

Na acollida agardábannos os sau
dos dos compañeiros de Arzua e Vila
davil armados de vasos deleite e biz
coitos para os que chegabamos de 
lonxe. Despois do ritual da presenta
ción dos grupos (ademáis dos anfi
trións xa nomeados acudimos grupos 
de Bazar, Buxantes, Luzil, Vilariño, 
Fornelos, Lagoa, Abadín, Romariz
Labrada) traballouse en grupos para 
elaborar un manifesto sobre o traba
llo e a mocidade, recollendo o que os 
compañeiros foran vendo durante o 
inverno. Uns grupos dedicámonos a 
explicar o que os mozos-as denuncia
mos da situación do trabal lo, outros o 
que queremos, e outros por fin o que 
pedimos. Abonde dicir que o grupo 
que elaborou o pedir en tan só unha 

O xantar foi compartido a base de 
empanadas e tortillas e queixo de Ar
zúa e creou o bo ambiente que imaxi

. · • \,,r:iades e que continuo u coa hora do 
·-tcafé e da tertulia. 
¡'..'" 

Pola tarde discutiuse o resultado ·fi-
nal do manifesto (que volverá ós gru
pos), e por medio de Almudena e de 
Anastasia representantes do naso 
movemento a nivel español, soube
mos da súa XIV Asamblea, e da súa 
organización. Para o momento de 
festa contamos coa colaboración de
sinteresada do Grupo de Teatro San 
Rosendo de Mondoñedo que repre
sentaron "A voda do Esganarello" 

Movemento da presentación grupo de Arzúa con risas e aplausos de todos. A parte 
de xogos, chistes, e festa foi este ano 

hora fixo unha lista de 30 puntos so- floxa. Hai que mellorala para o ano. 
bre iso do traballo. Despedímonos todos baixo o himno 

Por primeira vez nunha Asamblea 
este ano houbo Eucaristía. Anque to
mos á misiña un pouco desgañados 
saimos cheos de Espírito e con gañas 
de traballar; o certo é que tampouco 
se atopa unha misa dese tipo así 
como así. A cousa foi todo un éxito e 
seguramente quede como algo nor
mal nas vindeiras asambleas. 

galego e cada .un colleu a esperanza 
que sempre dá a Asamblea e levouna 
o seu grupo, parroquia e en xeral para 
o rural galego. Gracias ós grupos de 
Arzúa e Viladavil pola organización. E 
a ti mozo, xa sabes, agardámoste na V 
Asamblea. 

Rubén Rivas 
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WNJA CONSELLERÍA DE 
~ AGRICULTURA 

CUNHA TIRADA DE 50.000 EXEMPLARES, 
SE DISTRIBUIEN A TODOS OS DOMICILIOS QUE 
O VEÑEN SOLICITANDO Ó GABINETE DE PRENSA 
DA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA DA 
XUNTA DE GALICIA. 
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A 
s loitas que se iniciaron opa
sado 3 de xuño na famosa 
praza de Tian-Anmen de Pe
kin, as populares sentadas 

dos estudiantes nesa mesma praza, a 
triste represión que sufriron e os en
frentamentos que a seguiron, píde
nos que deamos unha breve noticia 
sobre ese gran país, o antigo Celeste 
Imperio, para situar mellar das noti
cias preocupantes, o futuro, que nos 
veñen de China. 

Aquí China 

Ocupa 19 Españas e ten unha po
boación de arredor dos 1000 millóns 
(a densidade por quilómetro cadrado, 
de 108, non é moi superior á galega 
que anda polos 100). Foi durante moi
tos milleiros de anos unha monarquía 
imperial, e berce de importante civili
zación : moito antes ca Europa a 
China coñeceu o papel, a pólvora, a 
imprenta. O último emperador (sobre 
o que Bertolucci fixo unha gran pelí
cula) foi destronado en 1912 proda
mándose a República. 

Neste século sufriu duas guerras 
contra os xaponeses (unha en 1915 e 
outra entre 1937-1945) e duas guerras 
civís protagonizadas ambas polo 
Kuomitang (Partido do Pobo) eo Par
tido Comunista, a primeira entre 1930 
e 1934, coa victoria do primeiro e a 
Longa Marcha dos comunistas que 
lideraba Mao-Tse-Tung: andiveron 
nun ano 11.000 quilómetros perse
guidos polo exército do Kuomitang 
que mandaba Chang-Kai-Chek ata 
que na provincia de lanan puideron 
fundar unha República Popular. 
Desde 1937 tanto o Kuom itang como 
so Comunistas loitaron contra os xa
poneses, e cando estes foron venci
dos en 1945 reanudaron as súas loitas 
particulares que acabaron co triunfo 
comunista en 1949, e a instauración 
dunha República Popular en toda 
China. 

Os últimos 40 anos 

Dende o triunfo de Mao-Tse-Tung e 
o seu exército vermello no 1949, hai 
lago corenta anos, as causas cam
bearon abando na China. Para empe
zar cambeou a poboación: pasou de 
490 millóns ós 1000 (pasados) ac
tuais, é dicir, dobrouse e o gran éxito 
do réxime foi desterrar a fame de 
China. Hai corenta anos o 90 por 
cento dos campesiños e o 60 por 
cento dos habitantes das cidades 
eran analfabetos. Hoxe o analfabe-

Noticias de China 

tismo está prácticamente desapare
cido. Outro gran éxito que explica o 
enorme crecemento demográfico toi 
a sanidade que introduciu modernas 
medidas de hixiene, as vacinas (vacu
nas) e a atención primaria e hospitala
ria dende as famosas comunas cam
pesiñas. 

Mao-Tse-Tung 

· O gran protagonista chino deste sé
culo é Mao. Mestre de escala, e tillo 
dunha acomodada familia labrega, 
fundou no 1921 o partido comunista, 
e destacou como militar, pensador, 
escritor e político. Entre 1923-1927 
colabora coa República, impulsou 
despois a loita contra os xaponeses, 
venceu a Chang-Kai-Chek no 1949 a 
quen expulsa á illa de Taiwan e orga
niza unha República Socialista 
Popular. 

. Quixo combatir a corrupción e a 
burocracia que se ia aburguesando e 
lanzou a que resultaría sanguenta Re
volución Cultural (entre 1966 e 1976) 
apoiándose precisamente nos xóves 
estudantes (como os que protestaron 
agora na praza de Tian-Anmen) e no 
exército. O seu famoso Libro vermello 
era de lectura e aprendizaxe obriga
torio nas escalas chinas. Mao chegou 
a exercer un poder absoluto, case 
como se se tratase dun ser divino. 
Morreu en 1976. 

Os últimos 10 anos 

A marte de Mao logo caeu en de
clive o seu pensamento. O seu Libro 
vermello non se volveu · editar dende 
1978. A súa viuva Chiang-Ching (im
portante dirixente política) toi conde
nada ó cárcere en 1981 pola súa ac
tuación nos dez anos da durísima Re
volución Cultural. Hoxe desaparece
ron os retratos públicos de Mao e o 
único que queda é o que preside a 
praza de Tian-Anmen. Os últimos 
anos véñense caracterizando por 
unha política pragmática potenciada 
polo seu actual líder Deng-Xiao-Ping 
e que pretende dar máis importancia 
á utilidade económica que ás ideas. A 
pesar de ser unha potencia atómica 
dende 1964 e de botar ó espacio no 
1969 o seu primeiro satélite artificial, 
China é no seu conxunto aínda un 
país atrasado (hai que lembrar que 
dende o século XVIII e ata o noso foi 
víctima da explotación 9olonial e eco
nómica dos países e de Xapón): pro
duce e consume apenas a mesma 
enerxía que Suecia, un país de 9 mi-

Deng-Xiao-Ping ata agora " home !arte " 
de China. 

llóns de habitantes e algo máis pe
queno que España. 

Deng-Xiao-Ping, home forte de 
China prácticamente dende a marte 
de Mao, caera en desgracia ó co
menzo da Revolución Cultural de 
1966, cando era secretario do Partido 
Comunista. Foi rehabilitado en 
agosto do 1973, para volver caer en 
poder en abril do 1976; curiosamente 
hai agora 13 anos, as manifestacións 
de estudantes na praza de Tian
Anmen , eran en favor do "caido " 
Deng-Xiao-Ping e tamén entón taran 
violentamente represalias e tratadas 
antirrevolucionarias. No 1977, en xu
llo, volveu ó poder e as manifesta
cións que o apoiaran no ano anterior 
taran rebautizadas agora como " re
volucionarias" ; é o de sempre: «Se 
gañas eres bon, e se perdes cabrón » 
(con perdón). 

Xa con todo o poder dende 1977 
Deng impulsa catro modernizacións: 
a Agricultura, a Industria, a Ciencia, o 
Exército. Abriu a porta á industria es
tranxeira e moito ás relacións con oc
cidente. Liberalizou algo a economía 
tacendoa algo máis privada e menos 
estatal. Anque aumentou moito a pro
ducción, tamén se deu moita corrup
ción e chanchullo . Empeoraron as 
prestacións sociais ó pobo trabaHa
dor. Empeza a haber paro e moita in
flación (oficialmente o 40% anque 
outros opinan que xa sobre o 100%) e 
as protestas populares de Tian
Anmen non só reclamaban democra
cia (anque non como se entende en 
occidente) senon reformas políticas 
dentro da tradicción comunista china 
que eviten os abusos e o deterioro do 
pobo. · 

Xosé A. Miguélez 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Hola: 

Victorino Pérez 

27870- XOVE (Lugo) 

IRIMIA e os mozos 

Son unha rapaza de dezaseis 
anos de idade que vivo nunha al
dea a doce kilómetros de San
tiago de Compostela (Vaamon
de); estou cerca da cidade pero 
eu non vou moito a ela, e polo 
tanto non teño ocasión de mercar 
moitas revistas nin material infor
ma~ivo. Igual ca a min pásalle a 
mo1tos xoves das aldeas veciñas 
e supoño que á maioría dos xóves 
do_ mundo rural. Este ano empe
ce1 a traballar nun grupo de xóves 
do Movemento Rural, e un día 
que tratamo-lo tema dedicado á 
nosa función, o coordenador do 
grupo, presentounos algunhas 
revistas que,nos podían interesar, 
entre elas, IRIMIA. 

Por estas aldeas hai pouca 
xente maior á que lle interesen as 
revistas; somo-las persoas mozas 
os máis interesados en recibir 
no~a info~mación; e a xente que 
esta suscrita a esta revista é xente 
comprendida entre os 16 e os 30 
anos, a maioría. 

Por iso, a min, gustaríame que 
engadirades a IRIMIA unhas fo
llas dedicadas ós xóves, ó seu 
mundo e ós seus problemas. 

Pasto que IRIMIA é unha revista 

de crentes, podiades tratar, 
cunha visión cristiá algúns dos 
problemas máis habituais dos xó
ves: droga, sexualidade, diver
sión, relixión, idioma galega, etc. 

Coido que a maioría da xente 
~ue le IRIMIA está comigo, por 
1so, se chegades a publicar esta 
carta e ó rematar, dixerades de 
seguido; "IRIMIA XOVEN empeza 
a sua primeira edición", moita 
xente sentiríase máis xoven e ato
pnría en IRIMIA unha información 
axeitada á sua vida e ás suas 
inquietudes. 

Un saúdo dunha lectora que 
confía en IRIMIA. 

Esmeralda Aldariz 
Vaamonde (Coruña) 

ººººººººººº 

Sr. Director de IRIMIA: 

Al mismo tiempo que os envío · 
los datos para domiciliar el cobro 
de IRIMIA, aprovecho para man
daros unas fotocopias de un ·li
bro, donde figuran algunos de 
nuestros ilustres gallegos. 

Pienso que una revista como 
IRIMIA, pagada por el pueblo 
llano gallego, mientras en esa tte
rra queden gallegos ocultos que 
lucharon por el progreso y cul
tura con toda clase de inconve
nientes (Parga Pondal) no de
biera de incluir en sus páginas a 
otros ilustres de aquí, América o 
cualquier otro lugar del mundo. 

Tengo mal recuerdo de la es
cuela, que siempre nos pondera
ban lo de otras zonas de España y 
quitaban valor a lo nuestro. Ese 
mal lo practican mucho los parti
dos de ahí de ambito estatal. 

Exito para los que lucháis por el 
progreso de Galicia y fracaso 
para los que siempre se burlaron 
y estafaron a esa tierra. 

Josefa Lodeiro (Barcelona) 

oOoOoOoOoOo 

Unha revista cristiá 

Benqueridos amigos: 

O naso Instituto Emmanuel 
Mounier ven editando dende a 
súa fundación no 1984 unha re
vista cuatrimestral chamada 
"ACONTECIMIENTO". Nela estú
dianse, dende plantexamentos 
persoalistas, diversas cuestións 
monográficas de interés para 
todo o que teña sensibilidade 
cara ós problemas da sociedade 
na que· vivimos. Dende este ano 
("El problema del Mal", nº 13· 
"¿Le sobra a Europa la Revolu~ 
ción?", nº 14) modificouse o for
mato e a presentación xeral da 
rev~s~a: Por elo estamos a liquidar 
defm1t1vamente os 12 números da 
serie anterior facendo unha 
oferta especial de sete exemp~a
res por 1.400 pts. (o P.V.P. normal 
é de 300 pts. exemplar). Os núme
ros son os seguintes: "La Paz", nº 
5; "La Escuela", nº 6; "Para salir 
de la crisis", nº 7; "Humanismo y 
Trascendencia", nº 8; "Desarro
llos de la autogestión" nº 9· 
"Vida privada y proyecto~ públi~ 
cos", nº 11; "Los jóvenes", nº 12. 

Así mesmo ternos feito no 1988 
unha "coedición" do Tomo IV das 
Obras Completas de E. Mounier é 
i~prescindible en calquera bi
blioteca persoal ou comunitaria 
que pretenda acoHe-lo máis re~e
vante do pensamento cristián ou 
o máis representativo da filos~fía 
deste século. O P.V.P. en librerías 
é de 4.500 pts. pero nós ofertá
molo a 3.800 pts. E unha edición 
primorosamente feita e encua
dernada. No Xanei ro do 1990 te
rnos pensado saca-lo Tomo 111. 

Os interesados nestas ofertas 
ou en suscribirse a "ACONTECI
MIENTO" (1.000 pts.-ano) poden 
contactar connosco no aptdo. 
404 de ?antiago de Compostela. 
Os pedidos se enviarán contra 
reembolso. 

Pablo Simón Lorda (Our~nse) 

oOoOoOoOoOo 
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Un plan contra a pobreza en f uskadi 

"Cura de emerxencia para unha sociedade enferma de inxusticia" 

1.- En Euskadi (País Basco) tamén 
hai pobreza. 

En 1986, un estudio sociolóxico 
realizado polo Goberno Basca de!?GU- · 
briu que un 38,5% dos fogares bascas 
(uns 228.000) sofrían algún tipo de 
pobreza. E que ademáis un 5% delés 
é dicir unhas 29.000 familias, se ato
paban na máis absoluta indixencia, 
na máis absoluta pobreza. 

E isto nunha das zonas con máis 
desenvolvemento económico e social 
do Estado Español. 

2.- A Administración toma medidas 

A luz destes datos, a Administra
ción vasca preparou un proxecto para 
combati-los casos máis angustiosos. 
Durante o verán de 1988, aprovei
tando a existencia dun excedente re
caudatorio (cartas sobras), vaise con
figurando o Plan integral de loita contra 
da pobreza, que aparece en forma de 
decreto o 28 de febreiro pasado. Cun 
presuposto de 5.620 millóns de ptas., 
o plan contempla dous niveles de 
intervención. 

3.- Ingreso mínimo familias: primeiro 
nivel de intervención 

Trátase de que tódalas familias poi
dan dispoñer dunha axuda econó
mica que lles permita subsistir con 
certa dignidade. O importe global da 
axuda será de 30.000 pts. ó mes, máis 
5.000 pts. por cada membro da uni-

. dade familiar (excepto o cabeza de 
familia). E isto por un tempo máximo 
de doce meses. (Segundo esto, un fo
gar con dous membros deberá dispo
ñer de 420.000 pts. ó ano; un con tres 
persoas 480.000 pts.; un con catro 
540.000 pts.; un con cinco 600.000 
pts. etc .. .. cantidades que serán com
pletadas polo Goberno cando os in
gresos nas familias non acaden estas 
entradas consideradas mínimas. 

A cambio desta axuda, como con
traprestación, propoñerase ó intere
sado algún tipo de actividade encami
ñada a buscar empleo, como por 
exemplo a asistencia a cursos de for
mación ocupacional. 

Calcúlanse nunhas 8.500 as fami
lias que accederán a esta axuda du
rante 1989; fundamentalmente per
tencentes a tres grandes grupos: pa
rados sen subsidio de desemprego, 

separadas con tillos e sen paga e fa
milias xitanas. 

4.- Situacións de emerxencia social 

O ingreso mínimo familiar comple
méntase con outras axudas, que 
constitúen o 2° nivel do Plan. Estas 
axudas están destinadas a atender si 
tuacións de emerxencia social. Trá
tase así de paliar situacións de marxi
nación social e concédense por diver
sos conceptos, tales como os gastos 
por disfrute, mantemento e equipa
mento da vivenda, gastos de endebe
damento previo relacionados coa vi
venda, e máis gastos relativos a nece
sidades primarias (vestido, instruc
ción básica, atención sanitaria). 

Unha unidade familiar con dúas 
persoas que perciba 35.000 pts. men
suais de ingreso familiar mínimo po
derá percibir axudas complementa
rias por un importe de ata 210.000 pts. 
anuais. 

5.- Cura de emerxencia para unha so
ciedade enferma de inxusticia 

A idea da Administración vasca é 
manter estas actuacións contra a po
breza ata 1993, data na que a loita 
contra a pobreza se realizará se
guindo a normativa comunitaria. 

Ata dagora o Goberno do Estado 
rexeitou a posibilidade de que se· 
adopte unha medida semellante para 
toda España. Sen embargo moitas 
comunidades autónomas comenzan 
a sopesalo: Cantabria, Navarra e 
Madrid. 

Por suposto que unha medida 
deste tipo está moi lonxe de respon 
der ó que en xusticia debera facerse. 
Pero, aínda constituindo unha cura 
de emerxencia para unha sociedade 
enferma de inxusticia, non podemos 
despreciar os seus efectos positivos. 

Con este Plan de Goberno vasco, 
algunhas familias poderán mira-lo fu
turo con algo máis de esperanza. A 
nosoutros correspóndenos que esa 
esperanza non se trunque, senón que 
se faga cada vez máis forte. 

lmanol Zubero Beaskoetxea 
Alonsótegi. Bizkaia 



~osé Chao Bego 

rALA é 
Debe comer e debe de comer 

.. ,., .. ,í . .. · I . . 
: .- .. . ~e oio dicir que o nena "debe 

· --~· 
c0mer" de todo, daquela estou 

tas semanas· -"debe de facer" 
quizais algúns meses- escoitei 
nun programa de televisión a un 
entendido en Lingua que, en vista 
do mal uso que viñeron facendo 
desta diferencia moitos escrito
res mesmo de sana, xa non urxía 
esta diferenciación. 

expresando un ha abriga: hai que 
afacer ós nenas a que coman 
afeito. Pero se afirmo que o nena 
"debe de comer" medio quilo de 
pan, estou indicando unha apro
ximación: xa non é obriga, se~ón 
probabilidade. ~ ... 
~· lsto é interesante adverüto por
que antes, en castelán. alomehos, 
era moi clara esta distinción e re
sultaba unha incorrección gra
matical non facela. Hai non moi-

Algún amable e intelixente lec
tor me suxire que tamén en ga
lega deberíamos coidar desta di
ferencia. Desde lago, que eu 
saiba, ninguén nolo prohíbe e 
considero q,ue pode constituír 

mer". Neste caso o verbo "deber" 
perde o seu significado de obriga 
para indicar probabilidade, apro
ximación. E isa sucede porque 
neste segundo caso -"debe de 
comer"- estamos perante unha 
perífrase. E xa van sendo horas 
de que precisemos qué é iso da 
perífrase. Asunto que habemos 
tratar no próximo número. 

Electrocución 

Prevención 

• Evita-lo uso de aparellos en condicións de illa
mento defectuoso. 

• Tapar tódolos orificios externos dos enchufes ó 
alcance dos escolares. 

e A AUGA E A ELECTRICIDADE SON INCOMPA
TIBLES. 

• Evita-la manipulación de aparellos eléctricos 
nos W.C. 

• Aprenderlles ós escolares que cos pes e/ou as 
mans húmidas non deben manipularse aparellos 
eléctricos. 

• Vixiar que as instalacións e aparellos eléctricos 
estean en correctas condicións (tomas de terra, 
interruptores, diferenciais .. . ). 

O primeiro, corta a corrente. 

• Antes de nada, corta-la corrente (se alguén tra
tase de agarra-lo neno, tamén se electrocuta
ría). 

• Se non é posible corta-la corrente, aparta-lo 
neno por medio dun obxecto de madeira ou 
goma (banqueta, vasoira, etc.). 

• Preve-la posible caída ó chan do neno ó cesa-la 
corrente. 

• Se se producen queimaduras, tratalas como se 
indica na ficha correspondente. 

• Ante paradas cardio-respiratorias, inténtese a 
reanimación mediante respiración artificial e 
masaxe cardíaca. 

Posición lateral de seguridade (ante 
perda de coñecemento). 
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